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תמורה ד ל.
האומר לחבירו הא ל טלה זה ותלי שפחת הכנענית אצל עבדי העברי ,הא הוי אתנ?
לרבי
לחכמי

ביש לו אשה ובני
לא הוי אתנ
לא הוי אתנ

באי לו אשה ובני
לא הוי אתנ
1
הוי אתנ

שני שותפי שחלקו ,אחד נטל עשרה טלאי ,ואחד נטל ט' טלאי וכלב ,מה די הטלאי?
אות הטלאי שע הכלב
אות הטלאי שכנגד הכלב
תמורה ד ל:

כשהטלה שוה כמו הכלב
מותרי
3
מותרי חו" מאחד

כשהכלב שוה יותר מהטלה
מותרי
אסורי

2

מה די הולד של האסורי דלהל ,הא ג הוא נאסר למזבח?

לרבא
לאיכא דאמרי ברבא

ולד הנרבעת והנוגחת
אסור
אסור

ולד מוקצה ונעבד
מותר
אסור

מה די שינוי או נולד ,באיסור נעבד או באתנ ? ]תוד"ה דניחא[.
ולד
חיטי ונעשו סולת ! שינוי

באיסור נעבד
לאיכא דאמרי דרבא :אסור
לדחיית הגמ' בע"ז :מותר

באיסור אתנ
מותר
4
לב"ש :אסור

 1כ העמיד שמואל בר רב יצחק את מחלוקת רבי וחכמי  במחלוקת הא כשאי לעבד עברי אשה
ובני רבו מוסר לו שפחה כנענית או לא מוסר לו.
 2וכגו שהיו העשרה טלאי שכנגדו שוי כל אחד דינר ,ואילו הט' הטלאי שע הכלב שוי כל אחד
דינר פחות מעה ,והכלב שוה דינר וט' מעות ,שנמצא שבכל טלה שכנגד הכלב יש בו מעט מחליפי הכלב.
 3וכתבו תוס' )ד"ה ואיד( ,דהניחא לר"י דפסק דיש ברירה ,א"כ מוב קושית הגמ' ש"ניפוק חדא להדי
כלבא והנ כולהו לישתרו"  אבל לר"ת שפסק דאי ברירה קשה מה הקושיא .ותירצו דהקושיא לתנאי
דיש לה ברירה .עוד כתבו ליסד ,דבכל דבר שהוברר האיסור מתחילה ואח"כ נתערב בהיתר  בזה לא
סמכינ אברירה ,כיו שכבר מתחילת התערובת היה באיסור .אול דבר שנולד איסורו בשעה שכבר היו
מעורבי ,כגו בשני לוגי שאני עתיד להפריש ,ש ֵש תרומה חל כשכבר היו מעורבי ,וכ כא שהחלי#
את הטלאי ע הכלב ,שנולד האיסור בטלה שכנגד הכלב כשכבר היו מעורבי ,בזה שפיר סמכינ על
ברירה לומר במה בכלל נולד האיסור.
 4ומקשי תוס' ,דנמצא לב"ש שגבי נעבד אמרינ דחמור יותר ולד משינוי ,ואילו גבי אתנ אמרינ דחמור
יותר שינוי מולד .ותירצו תוס' דאכ כ הוא ,והסברא דבע"ז דעתו להשתחוות לבהמה ולנפחה ולכ ג
הולד אסור ,משא"כ בחיטי ועשא סולת כוונתו היתה להשתחוות לחיטי דוקא  דזה מה שהוא רואה.
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תמורה ד ל:

נת לה באתנ דברי דלהל ,הא נאסרו?

לרבי אלעזר
לחכמי  /ר' יוסי בר' יהודה

לקדשי מזבח :קרבנות,
שמני וסלתות
נאסר
נאסר

לקדשי בדק הבית :פרה אדומה,
זהב לאחורי בית הכפורת
לא נאסר
נאסר

הא מותר לקבל מעות תמורת המינוי על קרב פסח?
לצור קניית עצי לצלותו
מותר
מותר

לרבנ
לרבי

לצור לעשות מקח וממכר
אסור
מותר

כל האסורי לגבי מזבח ,מה די ולדותיה ללישנא קמא?
לרב הונא בר חיננא אמר רב
1
נחמ
2
לרבא

עיברו ולבסו נרבעו
לרבנ  /משנתנו :מותרי
לר' אליעזר :אסורי
אסורי

נרבעו ולבסו עיברו
מותרי
לרבנ  /משנתנו :מותרי
לר' אליעזר :אסורי

כל האסורי לגבי מזבח ,מה די ולדותיה ללישנא אחרינא?
לרב הונא בר חיננא אמר רב
4
נחמ
5
לרבא אמר רב נחמ

נרבעו כשה מוקדשי
לרבנ  /משנתנו :מותרי
לר' אליעזר :אסורי
אסורי

נרבעו כשה חולי
מותרי

3

לרבנ  /משנתנו :מותרי
לר' אליעזר :אסורי

ואילו גבי אתנ אזלינ בתר דעת האשה ,ודעתה העיקר ,ולכ גבי בהמה דעתה לבהמה ולא לולד  ולכ
הולד לא נאסר ,משא"כ גבי חיטי ודאי דעתה לסולת שתעשה מה לבסו ,#לכ ש נאסר ג השינוי.
 1רב נחמ מעמיד את מחלוקת הא אמרינ עובר יר אמו ,ולכ א עיברו ולבסו #נרבעו דודאי לא
נרבע העובר לכו"ע מותר ,והמחלוקת היא בעיברו ולבסו #נרבעו הא אמרינ שעובר יר אמו וג העובר
נרבע ,או לאו יר אמו ולא נרבע העובר.
 2רבא מעמיד את מחלוקת בנרבעו ולבסו #עיברו  הא אמרינ דזה וזה גור אסור .אול בעיברו
ולבסו #נרבעו לכו"ע אסור ,כיו דאמרינ דהיא וולדה נרבעו והיא וולדה נגחו.
 3משמע בי עיברו ולבסו #נרבעו בי נרבעו ולבסו #עיברו.
 4ס"ל שכשנרבעו כשה חולי כיו שנשתנו ונתקדשו לכו"ע שינוי מילתא הוי ומותרי ,והמחלוקת
כשנרבעו כשה חולי הא אמרינ דביזוי מילתא הוא לאוסר.
 5ס"ל כשנרבעו כשה קדושי לכו"ע אסור כיו שיש כא ביזוי ,ונחלקו כשנרבעו כשה חולי הא
חשוב כא שינוי לעקור את הביזוי או לא ,דרבנ סברי שהוי שינוי ומותרי ,ור"א ס"ל שהביזוי עדיי
נשאר ואסורי.

